Ano III - Número 18 - Junho 2007

Parker RoadShow
Foi com grande sucesso que o Parker Road Show esteve nas dependências da
ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo Paulista, SP, no período de 4 a 6 de
junho de 2007.
A ThyssenKrupp fabrica uma ampla variedade de virabrequins e componentes de motores
forjados e usinados, prontos para instalação em aplicações automotivas e de motores
e é atendida pelo nosso Distribuidor Autorizado Aroplan, através de sua ﬁlial de
Jundiaí.
O Parker Road Show é uma exposição itinerante de todos os produtos Parker, mostrando
todas as novidades e integração das linhas de produtos e suas aplicações.
Exposto no pátio da empresa, ﬁcou aberto à visitação dos colaboradores, o que possibilitou
um melhor conhecimento dos produtos Parker, propiciando também novas oportunidades
de negócios através de novas aplicações.
Nesse período, também foram realizadas palestras sobre Vazamento Zero e Filtragem
Hidráulica por especialistas da Parker, com a participação de pessoas de diversas áreas
da empresa, como Projetos de Matrizaria, Engenharia Industrial, Suprimentos, Usinagens
e Manutenção. Enﬁm, um publico diversiﬁcado, que teve a oportunidade de absorver
informações técnicas importantes.
“Gostaria de agradecer aos proﬁssionais da PARKER, que aqui estiveram durante os
três dias em que ocorreram as visitas ao Parker Road Show e também pelas palestras
ministradas em nossas instalações.
Durante a visita, muitas dúvidas foram esclarecidas, muitos produtos e aplicações passaram
a ser conhecidos, fortalecendo ainda mais o relacionamento entre a ThyssenKrupp e a
Aroplan/Parker.
De uma maneira geral, posso assegurar que o evento foi um sucesso”, declara Carlos
Alberto da Silva, Engenharia Industrial e Meio Ambiente da ThyssenKrupp.

HIPRESS NOVA LOJA

NOVO CATÁLOGO

É com grande satisfação que comunicamos a inauguração da mais nova loja
de nosso Distribuidor Autorizado Hipess: Hipress Parker Store Barão de
Cocais.
A inauguração e início das atividades aconteceram no dia 25 de junho de
2007.

Em complemento ao catálogo de kits de reparo
para máquinas agrícolas disponível
desde abril/07, confeccionamos
neste mês o catálogo de
Kits de Reparo para
máquinas
pesadas
KR002-1
07BR,
contendo
informações
sobre reparos, aplicações
e equipamentos. Solicite o
seu exemplar.

O objetivo desta nova loja é atender as mineradoras e empreiteiras da
região de Santa Bárbara (onde a Hipress já possui contrato com a Anglogold
Mineração), Ouro Preto, Barão de Cocais, Mina de Brucutu da CVRD,
Siderúrgica Gerdau, Mineradora MSol e demais clientes da região.
A Hipress já vinha atuando na região, porém havia a necessidade de estar
mais perto e prover soluções mais rápidas aos clientes Hipress – Parker.
A nova loja da Hipress segue um conceito de lojas pequenas, com estoque
totalmente voltado para as necessidades dos clientes da região, o sócio
proprietário Cristiano Souto, batizou esse novo conceito de ‘Parker Store
Light’.
Distribuindo as linhas Fluid Connectors, Seals e Preparação para Ar
Comprimido, esperamos poder superar as expectativas dos nossos clientes
e da própria Parker. Hoje a nossa estrutura conta com uma loja de 90 m2,
máquina de prensagem de mangueiras Parkrimp 2, mais de 1500 itens já em
estoque, um veículo, dois vendedores e o respaldo em estoque e conhecimento
da Hipress Parker Store Belo Horizonte, comenta Cristiano.
Hipress Parker Store Barão de Cocais
Av. Wilson Alvarenga, 1432 Térreo, Bairro Viúva
CEP 35970-000 – Barão de Cocais - MG
Fone:(31) 3837-3254

Lembramos que a consulta
on-line em nossa homepage
continua sendo também uma
das opções para identificação do
kit de reparo indicado para sua
aplicação e está sendo atualizada
mensalmente.
h t t p : / / w w w. p a r k e r l a g . c o m / b r /
seal/kitdereparo/
Na hora da manutenção de suas
máquinas, não esqueça, kits de reparo
Parker Seals.

TREINAMENTO

Email: vendas@hipress.com.br

Um dos objetivos da Parker Seals para a sua rede de distribuição é que ela
seja o mais qualiﬁcada possível em todas as linhas de produtos para um
atendimento ao cliente de alta qualidade. Para isto, a vendedora técnica
Renata Figueiredo Silva tem ministrado uma série de treinamentos sobre
a nova linha de produtos Adesivos Anaeróbicos para a formação de um
conhecimento mais amplo das diversas aplicações destes produtos, bem
como de suas respectivas especiﬁcidades.
Três distribuidores foram treinamentos no mês de Junho/07 e cinco
treinamentos já estão agendados para os próximos meses.

NOVOS KITS DE REPARO
Seguem abaixo os novos desenvolvimentos em Kits de Reparo para máquinas pesadas:
CÓDIGO PARKER

FABRICANTE

Nº REPARO

EQUIPAMENTO

APLICAÇÃO

HID798

HIDROVER

43219

RETROESCAVADEIRA 580L

CONJUNTO GUIA + VEDAÇÕES

HID799

HIDROVER

43115

RETROESCAVADEIRA 580L

CONJUNTO ÊMBOLO + VEDAÇÕES

HID800

HIDROVER

43113

RETROESCAVADEIRA 580L

CONJUNTO GUIA + VEDAÇÕES

HID801

HIDROVER

43364

RETROESCAVADEIRA 580L

CONJUNTO ÊMBOLO + VEDAÇÕES

HID802

HIDROVER

43362

RETROESCAVADEIRA 580L

CONJUNTO GUIA + VEDAÇÕES

HID803

HIDROVER

43290

RETROESCAVADEIRA 580L

CONJUNTO ÊMBOLO + VEDAÇÕES

HID804

HIDROVER

43288

RETROESCAVADEIRA 580L

CONJUNTO GUIA + VEDAÇÕES

HID805

HIDROVER

43319

RETROESCAVADEIRA 580L

CONJUNTO ÊMBOLO + VEDAÇÕES

HID806

HIDROVER

43317

RETROESCAVADEIRA 580L

CONJUNTO GUIA + VEDAÇÕES

HID807

HIDROVER

52817

RETROESCAVADEIRA 580L - SÉRIE III

CONJUNTO ÊMBOLO + VEDAÇÕES

HID808

HIDROVER

43221

RETROESCAVADEIRA 580L

CONJUNTO ÊMBOLO + VEDAÇÕES

FENAINST 2007

BRASIL OFFSHORE 2007

Nosso Distribuidor Autorizado Disparker agradece imensamente ao convite
de seu cliente Norcontrol para participação na Fenainst 2007 – Feira
Nacional de Automação e Instrumentação, realizada de 12 a 15 de junho de
2007 no Centro de Convenções da Bahia.
Somente através deste convite é que foi possível para a Disparker participar
deste evento e divulgar os produtos Parker Seals, com a exposição de
o´rings, gaxetas e adesivos
químicos.

A Brasil Offshore – Feira e Conferência Internacional da Indústria
Offshore de Petróleo e Gás, que aconteceu de 19 a 22 de Junho de 2007
no Macaécentro, em Macaé / RJ é o terceiro maior evento do mundo da
indústria offshore de petróleo e gás.
Os resultados do evento superaram a expectativa dos organizadores, o
número de visitantes foi acima do esperado, mais de 33 mil pessoas, e as
Rodadas de Negócios somaram R$102,5 milhões, ultrapassando em mais
de 100% a estimativa inicial.

A
Norcontrol,
é
uma
empresa
que
executa
serviços especializados de
manutenção e montagem
industrial
na
área
de
instrumentação, suportados
por oﬁcinas bem equipadas e
um corpo técnico preparado e
com vasta experiência nestas
atividades.

A Parker participou deste evento com um estande corporativo e a Parker Seals
expôs seus produtos para aplicações de alto desempenho nas indústrias de
processamento químico, geração de energia e de óleo & gás. São produtos
fabricados os compostos Fluorcarbono, tipo FKM, Aﬂas, Paroﬂuor FFKM,
Paroﬂuor Ultra, Viton e nitrílico hidrogenado (HNBR), entre outros, para
aplicações extremas nestas indústrias, fornecido em projetos customizados
para atender as necessidades especíﬁcas de nossos clientes.

A participação neste evento
foi de grande sucesso pois
graças ao esforço conjunto
dos funcionários da Disparker,
especialmente do vendedor
interno Paulo Sérgio, que
organizou tudo em um tempo muito curto,
é que foi possível estarmos presentes na
Fenainst, declara Carlos Alberto Gurgel proprietário.

AGENDA
SIMTEC – 5º Simpósio Internacional e Mostra de Tecnologia da Agroindústria Sucroalcooleira
Data: 17 a 20 de Julho de 2007
Horário: das 14 às 21 horas
Local: Engenho Central - Piracicaba - São Paulo

